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Vuosi 2010 – aimo askel eteenpäin

Johdanto:

Eläinten ja tuottajien
hyvinvointi

■ Snellmanin alkutuotanto otti vuonna 2010 pitkän edistysaskeleen. Määrät kasvoivat ja Maatilan Parhaat laatuketju kehittyi.
Raaka-aineen hankinta Snellmanin Maatilan parhaat perhetiloilta lisääntyi 2,2 milj. kg (+8%) 28,9 milj. kiloon. Sianhankinta oli
19,6 milj. kg ja naudanhankinta reilut 9,2 milj. kg. Vuoden 2011
budjetti tähtää 30,5 milj. kiloon. Porsasvälitys lihasikaloihin kasvoi kokonaiset 19%, 131 698 kappaleeseen ja jalostuseläinvälitys
45%.Vasikkavälitysmäärät pysyivät kutakuinkin muuttumattomina.
Vuoden 2011 budjetti tähtää edelleen määrien kasvuun 30,5 milj.
kiloon asti.

■ Snellmanin Maatilan Parhaat laatuohjelma korostaa eläinten hyvinvointia tuotantoketjun oleellisena tekijänä. Eläinten hyvinvointi herättääkin nykyään suurta yleistä
kiinnostusta kuluttajien, viranomaisten, poliitikoiden ja median keskuudessa - kaikista
eläinjärjestöistä puhumattakaan.
Tänä vuonna eläinten hyvinvoinnilla on erityisen näkyvä rooli. Nyt on meneillään vasikoiden hyvinvoinnin parantamisen teemavuosi. Parhaillaan suomalaisilla sikatiloilla
tehdään laajaa Welfare Quality -kartoitusta sikojen hyvinvoinnista. Sikavan kansallisen
terveystasoon on lisätty erilaisia hyvinvointitekijöitä ja parhaillaan on menossa kattava koulutusohjelma. Eläinten hyvinvointi on merkittävässä osassa myös Snellmanin
sika- ja nautapäivillä. Tämän vuoden MP-infolehdissä tulee olemaan kaksi sarjaa, jotka
käsittelevät eläinten hyvinvointia eri näkökulmista, toinen käsittelee vasikoiden hyvinvointia ja toinen keskittyy porsaiden hyvinvointiin.
Tämä, liioittelulta tuntuva panostaminen eläinten terveyteen, ajoittuu nyt kauteen, jolloin monet tuottajat voivat huonosti taloudellisten huolten ja turvattomuuden vuoksi.
Tuotantokustannukset kohoavat pilviin, ja nyt saa todella taistella sen eteen, että tulot
riittävät menojen peittämiseen. On täysin ymmärrettävää, että monet kysyvät, eikö
ole ketään joka tekee tosissaan työtä tuottajien, toisin sanoen ihmisten hyvinvoinnin
eteen.
Uskallamme kuitenkin väittää, että eläinten hyvinvoinnin ja tuottajan hyvinvoinnin välillä ei ole ristiriitaa. Päinvastoin, on vielä tärkeämpää, että eläimet voivat hyvin kun
marginaalit käyvät pieniksi. Kaikista pahinta on jos alkaa säästää väärästä kohdasta.
Huonosta vastustuskyvystä, heikkouksista ja sairauksista johtuva hävikki syö kannattavuutta ja tulee kalliiksi sekä tuottajalle että tuotantoketjulle. Asiansa osaava tuottaja
ymmärtää, että kaikki osapuolet voivat paremmin kun eläimet voivat hyvin. Hän huolehtii eläimistään, ei vain kannattavuuden takia, vaan myös siksi, että se vastaa niitä arvoja, jotka ovat kuuluneet suomalaiseen kotieläintuotantoon kautta sukupolvien.Tänä
päivänä on toki olemassa ilmeinen riski, että luodaan sellaisia vaatimuksia, jotka eivät
tuo parannuksia eläimille eikä tuottajalle, vaan lisäävät byrokratiaa ja turhautumista.
Tilojen kasvaessa ja vaikutteet kansainvälisestä kieroutuneesta massatuotannosta
lisääntyessä, on kuitenkin välttämätöntä painottaa eläinten hyvinvoinnin merkitystä,
ettei kehitys lähde väärään suuntaan. Snellmanin panostamista eläinten terveyteen
ja hyvinvointiin on pidettävä selkeänä osoituksena siitä, että eläintentuotannon tulee
sopia yhteen Snellmanin arvojen kanssa, koskien laatua, avoimuutta, vastuuta ja jäljitettävyyttä. Samalla tuottajayhteistyöstä pitää näkyä, että Snellman todella välittää niiden
tuottajien kannattavuudesta, jotka sitoutuvat laatuohjelmaan ja sen vaatimuksiin.
Toivottavasti pystymme vuoden aikana tuomaan
joitakin myönteisiä ja kannustavia uutisia.		
			

Tomas Gäddnäs
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Tässä numerossa:
Eläinten hyvinvointi
Tässä numerossa aloitamme sarjan vasikan hyvinvoinnista, jossa terveydenhuoltoeläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilä selvittää
vasikan hyvinvointia terveydenhuoltoeläinlääkärin sekä tuottajan näkökulmasta.
Tässä numerossa alkaa myös sarja, jossa
eri kirjoittajat käsittelevät porsaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita.

s. 7 ja 11

Limousin

Snellman suunnittelee yhteistyötä
Limousin-kasvattajaosuuskunnan kanssa.

s. 6

Faba Sika

Snellman-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2010 10 % 191 milj.
euroon. Lihanjalostuksen liikevaihto oli 147 milj. € (+ 6,7 %).
Lihajalosteosaston taloudellinen tulos parantui voimakkaan määrien kasvun ansiosta (+ 20 %). Tuoreen lihan tulos taas heikentyi
alentuneiden myyntihintojen takia. Vuoden 2010 virallinen tilinpäätös julkaistaan 23.2.
Viime vuosien tuottajahintojen nousu pysähtyi. Naudanlihan keskimääräinen hinta jäi edellisvuoden tasolle ja sian keskihinta laski
5%. Syksyn aikana nousseet rehukustannukset koettelivat lihantuotannon kannattavuutta ja Snellman päätti nostaa sian hinnan
takaisin edellisvuotiselle tasolle. Herra Snellmanin tuotantoketjun
naudan- ja sianliharaaka-aine tuotetaan 2100 perhetilalla, joista
260 on sikatiloja ja loput ovat maito- ja nautatiloja. Snellman tilitti
suomalaisille perhetiloille vuonna 2010 yhteensä 62,5 milj. €.
Sikaketjun kaikista merkittävin muutos oli se, että Faba Sika Oy
siirtyi Snellmanin omistukseen 1.12.2010. Kauppa oli tärkeä strateginen askel Snellmanin lihanjalostukselle. Snellman on yhteistyössä Faba Sian kanssa kehittänyt ainutlaatuisen järjestelmän
motivoidakseen tuottajia tuotannonkehitykseen. Vuonna 2010
Snellman otti käyttöön uuden palkkiojärjestelmän, joka palkitsee
tiloja, jotka ovat mukana seurannassa ja joilla on hyvät tuotantotulokset. Parhaaseen porsasluokkaan kuuluva porsaantuottaja
voi nostaa hintaa 8 € /porsas (13%) tuottavuusparannuksilla tai
porsaiden perinnöllistä tasoa nostamalla. Lisähinnasta ainoastaan

geneettinen osa siirtyy kasvattajalle, toisen osan Snellman maksaa
tuottajalle erillisenä kehityspalkkiona. Snellmanin lihasikaseuranta
Anelma-ohjelman kautta saatiin valmiiksi vuonna 2010. Siinä voidaan seurata kaikkien kasvatuserien tuloksia sikojen geneettiseen
tasoon suhteutettuna. Snellman maksoi kehitysohjelman kautta
sika- ja porsastuottajille lisätileinä yli 120 000 €. Lisätilien suuruus perustuu yksittäisten tuottajien tuotantotuloksiin ja summan odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2011. Sikaketjun
sisäiset eläinilmoitukset, säännölliset raportoinnit ja myös tilitystiedot hoidetaan lähes kokonaan elektronisesti Anelman kautta.
Nautaketjun merkittävimmät kehitysprojektit vuonna 2010 olivat
poistolehmille tarkoitettu pikalehmälinjan käyttöönotto, ja vasikanvälityksen uudelleenkoordinointi, joka tehosti vasikkakuljetuksia. Pikalehmälinja, joka takaa noudon kahden arkipäivän sisällä,
on kehitetty kasvavien maitotilojen tarpeita ajatellen ja se tukee
maidontuottajien hyvinvointia. Loppuvuoden aikana 15 % poistetuista lehmistä ilmoitettiin teuraaksi pikalinjan kautta. Nautakuljetusten ympäristötavoitteet saavutettiin pikalinjan ylimääräisistä
kilometreistä huolimatta. Nautakuljetukset tehostuivat siten, että
tuhatta nautakiloa kohden ajettiin 4,7 km vähemmän kuin edellisenä vuonna.Vasikkavälityksen säästöt olivat 3,3 km per vasikka.
Vuoden 2010 nautaeläinilmoituksista 80 % tehtiin Anelman kautta mikä merkitsee huomattavasti vähäisempää puhelinliikennettä.
Tänä vuonna kehitysprojektit painottuvat eläinten hyvinvoinnin
parantamiseen ja hävikin vähentämiseen. Vuosi 2011 on vasikoiden hyvinvoinnin teemavuosi, ja Snellman panostaa vasikankasvatuksen ja vasikoiden kasvatusolosuhteiden parantamiseen.
Sikaketjussa siantuotannon kansallisen terveystason ehtoja on
täsmennetty useilla hyvinvointitekijöillä ja nämä ovat pakollisia
kaikille Snellmanin tuottajille. Snellmanin porsaskonseptia kehitetään edelleen ja tavoitteena on hyvinvoiva suomalainen porsas. Snellmanin Maatilan Parhaat haastaa eurooppalaisen sikojen
massatuotannon kontrolloidun perimän ja yksilötason seurannan
avulla.
						
TG

ALkutuotanto lukuina

MP-lehti esittelee suomalaisten
sikarotujen jalostusjärjestöä

s. 12
Kansikuva:

Snellmanin sikaseminaari Seinäjoella
s. 8–10

		

2006

ELÄINVÄLITYS
PORSAAT, kpl. 101 537
VASIKAT, kpl. 8 680
TEURASPAINOT
Lihasika, kg
92,9
Emakko, kg
184,9
Sonni, kg
312,0
Lehmä, kg
263,5
Hieho, kg
233,1
TUOTTAJAHINNAT
Lihasika, c/kg
1,34
Sonni, c/kg
2,53
Lehmä, c/kg
1,56

2007

2008

100 521
107 357
8 693
10 450
		
92,4
92,7
188,8
184,1
321,3
323,4
270,0
272,1
237,0
242,6
1,38
2,58
1,62

1,52
2,74
1,76

2009

2010

111 031
10 648

131 691
10 833

91,6
184,7
325,4
273,8
247,1

92,9
188,0
332,4
279,8
250,7

1,51
2,85
1,79

1,44
2,84
1,77
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Kannattavuutta karjatilalle
Snellmanin ja RehuRaision tilaisuus
 Snellmanin ja Rehuraision yhdessä järjestämä Kannattavuutta
karjatilalle -tilaisuus keräsi lähes 100 maidon- ja lihantuottajaa
Kaustisen Kansanlääkintäkeskukseen. Puheenvuorot tilaisuudessa käyttivät Raision puolesta Juha Anttila, Tuomas Kuusinen ja Ari
Vilppola sekä Snellmanilta Matti Kastarinen ja Vesa Hihnala.

Maitorotuisten sonnien tavoite
teuraspaino 330 – 340 kiloa
Maitotilan aivan kuten erikoistuneen nautatilankin kannattaa kasvattaa maitorotuiset sonnit 330 – 340 kilon teuraspainoon, kertoi Snellmanin kenttäedustaja Matti Kastarinen. Jos kasvatustilaa
ei ole riittävästi ja eläimet joudutaan myymään teurastamoon liian varhain ei kasvatuksessa ole mitään taloudellista kannattavuutta. Tälläisen tilan kannattaakin myydä vasikat tällöin välitykseen
joko ternivasikkana tai noin 100 – 120 kilon painossa. Sonnien
pitää saada lehmien tavoin aina parasta mahdollista säilörehua,
hyvä kasvu on avain kannattavaan lihantuotantoon. Parhailla tiloilla maitorotuisten sonnien
nettopäiväkas-

vu on yli 600 grammaa kun heikoimmilla tiloilla kasvu jää alle 400
gramman.

Vasikoiden kasvu vaihtelee valtavasti
Vasikoiden ruokintaan kannattaa panostaa. Maittava väkirehu on
syytä laittaa tarjolle pian vasikan syntymän jälkeen. Kun juottovaihe loppuu noin kahden kuukauden iässä, vasikan täytyisi syödä
noin kilo väkirehua, kertoi Tuomas Kuusinen RehuRaisiosta.

Naudankasvatuksen graafiset
raportit Anelmassa
 Naudankasvatusseurantaraportin graafiset tulosteet Anelmassa ovat valmiit. Sonnit - hiehot -raportissa jokainen teuraspartia
esitetään erikseen tuottajan valitsemalta aikajaksolta. Klikkaamalla vasemmassa reunassa olevaa päivämäärä aukeaa kyseisen
teuraserän yksilötiedot. Raportin alareunasta löytyy sonnit grafiikka -painike, jota klikkaamalla avautuvat graafiset tulosteet. Hiehojen vastaavat tiedot löytyvät omalta välilehdeltä.

Grafiikan tulkinta
Snellmanin vasikka-autoissa on kuljettajan toiminnan tukena vasikoiden minimipainovaatimus -taulukko. Jos vasikka on kasvanut
liian heikosti, sitä ei voida ottaa vastaan. Esimerkiksi 90 päivän
ikäisen vasikan pitää painaa vähintään 76 kiloa. Samassa iässä
hyvin kasvanut maitorotuinen vasikka voi painaa jopa 120 kiloa.
Kasvuun vaikuttavat monet seikat, suurin vaikuttava tekijä on
kuitenkin aina vasikan hoitaja.
VH

Lähtökohtana on esittää tilan naudankasvatuksen kannalta oleellisten tunnuslukujen kehitys tietyn ajanjakson aikana. Samalla tilan
eläinten teurastietojen rinnalla esitetään vertailuarvot. Lihakkuuden ja päiväkasvun osalta vertailuarvoina ovat kaikkien sonnien
tai hiehojen keskipaino sekä raja jolla yltää parhaaseen neljännekseen. Paras neljännes tarkoittaa tässä tapauksessa parasta neljännestä teurastetuista eläimistä, ei tiloista.
Tilan eläinten keskipainon ja rasvaisuuden kehitystä verrataan
kaikkien sonnien tai hiehojen keskiarvoon.

Sonnien koko jatkaa kasvuaan
Viime vuonna Snellmanin sonnien keskipaino nousi 332 kiloon
(2009: 325 kiloa). Myös eläinten päiväkasvut kehittyivät oikeaan
suuntaan. Ternivasikoiden keskimääräinen päiväkasvu nousi 25
grammalla ollen 2010 549 grammaa/pv (2009: 524 g/pv). Myös
sonnien lihakkuus nousi aavistuksen eli lähemmäs O-lihakkuusluokkaa. Sonnien rasvaisuus (2,5) pysyi ennallaan teuraspainon
noususta huolimatta.
Jokainen tila löytää omien eläintensä teurastulokset Anelmasta
nyt myös graafisesta esitettynä, kannattaa käydä katsomassa.
VH

det

tilaisuu
kevään sonniplusMatti Kastarinen esitteli tuottajille sonnien kasvutuloksia viime vuodelta. Hyvä päiväkasvu on aina tavoiteltavan
arvoinen asia. Se on myös osaltaan avain kannattavaan
naudantuotantoon. Hyvä päiväkasvu tarkoittaa maitorotuisilla sonneilla yli 600 g nettopäiväkasvua.
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Kansanlääkintäkeskuksen tilat täyttyivät, kun lähes sata
pääosin keskipohjalaista maidon- ja naudanlihantuottajaa
kokoontui ajankohtaisten rehu- ja liha-asioiden äärelle.

Lisähinta e-merkillä merkityille
välitysvasikoille voimaan 1.3.2011
 Suosittelemme, että niin maito- kuin emolehmätilat merkitsisivät syntyvät vasikat elektronisella korvamerkillä. Tämä naudan
oikeaan korvaan kiinnitettävä elektroninen merkki toimii perinteisen vasempaan korvaan kiinnitettävän päämerkin apumerkkinä. Pienemmän kokonsa ansiosta merkin pysyvyys on perinteistä
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apumerkkiä huomattavasti parempi. Lisähinta e-merkillä merkitystä välitysvasikasta on 3 euroa/kpl.
Lisätietoja elektronisen korvamerkin käytöstä ja hinnoista löytyy
osoitteesta www.faba.fi ja www.korvamerkit.fi

29 .3.
31 .3.
5.4 .
7.4 .
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Snellman ja Kasvattajaosuuskunta
Limousin suunnittelevat yhteistyötä
 Snellmanin Lihanjalostus Oy ja Kasvattajaosuuskunta Limousin
ovat sopineet yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä limousinrotuisen naudanlihan tuotannossa ja markkinoinnissa. Selvitystyö tehdään kevään aikana ja sen arvioidaan olevan valmis toukokuussa 2011.
Kasvattajaosuuskunta Limousin on koko maan kattava osuuskunta, joka perustettiin toukokuussa 2010. Osuuskunnan tarkoituksena on markkinoida jäsentensä tuottamaa limousin-lihaa ja edistää limousin-rotuisten nautojen kasvattamisen yleisiä edellytyksiä.
Osuuskunta etsi arvoilleen sopivaa yhteistyökumppania Suomen
merkittävimmistä liha-alan toimijoista. Osuuskunnalla on tällä
hetkellä 20 jäsentä.
Limousin-rotu tunnetaan eläinten korkeasta lihakkuudesta ja hienosyisestä, mureasta ja hyvin maukkaasta, vähärasvaisesta lihasta.
Yhteistyö Limousin-osuuskunnan kanssa tukee Snellmanin strategiaa kehittää lihantuotantoketjua läheisessä yhteistyössä tuottajien kanssa. Yhteistyö täydentää Snellmanin nykyistä pihviohjelmaa ja emolehmätilojen kanssa tekemää yhteistyötä.
TG

Saara Rantanen (keskellä) Nostetta Naaraista -hankkeen tuotevastaava ja limousin
tuottaja keskusteli aktiivisesti
seminaariin
osallistuneiden
tuottajien ja sidosryhmien
edustajien kanssa.

Limousin väki ryhmittyneenä.

Liharotukasvattajat
kokoontuivat
Ikaalisissa
 Snellmanin ja Limousin-osuuskunnan suunnittelema yhteistyö julkaistiin Ikaalisten Emolehmäseminaarissa 7.–8.2.2011. Yhteistyöselvitys sai limousin-väeltä kuin myös muidenkin rotujen
edustajilta erittäin hyvän vastaanoton. Monen mielipide oli, että
on hyvä kun jotkut tekevät tämän tyyppistä työtä. Se koituu loppujen lopuksi kaikkien pihvilihantuottajien eduksi.Yhteistyön selvittämisen julkaisu on vasta alkua varsinaiselle työlle, jota todella
tulee riittämään jotta hanke saadaan menestyksellisesti
etenemään.
Lisätietoja Limousin Kasvattajaosuuskunnasta löytyy
osoitteesta www.nostettanaaraista.fi. Asiasta tullaan myös informoimaan lisää kevään nautatilaisuuksissa.

Faba palkitsi
Valtakunnallisen Emolehmäseminaarin yhteydessä
Ikaalisissa Jalostusosuuskunta Faba palkitsi emolehmätarkkailuun kuuluvia eläimiä sekä heidän omistajiaan.
Lehmien jalostusarvokilpailussa palkittiin Simmentalrodun parhaana Ritamäen Victoria, omistajat Cindy
ja Krister Groop Närpiöstä, heidät palkittin myös
karjojen jalostusarvokilpailussa. Samassa karjojen
jalostusarvokilpailussa palkittiin Limousin karjojen
sarjassa kalajokinen Antti Keskisipilä. Onnittelut
menestyneille karjankasvattajille! 		
VH
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Jokainen vasikka on tärkeä

 Vasikan kasvatus alkaa jo siemennyksen suunnittelusta. Kun
syntyvälle vasikalle on käyttötarkoitus, on sitä ilo kasvattaa. Vasikan tarpeellisuus lisää ponnisteluita hyvän tuloksen saamiseksi.
Liharotusonni on paikallaan, kun uutta emän kaltaista lehmää ei
toivota. Parhaat lehmät ja hiehot voidaan siementää seksatulla
siemenellä riittävän tyttövasikkamäärän saamiseksi. Hieholla ehkäistään samalla poikimavaikeuksia, sillä pienempinä lehmävasikat
syntyvät sonneja helpommin. Poikimisten valvontaa helpottaa kameravalvonta sekä poikivien sijoittaminen navetassa keskeiselle
paikalle, josta ne tulevat helposti nähdyksi. Virheasentoja, kaksosia, kohtukierteitä on vaikea ehkäistä, mutta ajoissa todettuna
onnistuminen on mahdollista. Luomutiloilla syntyviä vasikoita on
vahvistettava lisäämällä kaikkien eläinten, erityisesti umpilehmien
rehuihin seleeniä. Jos syntyvät vasikat ovat heikkohenkisiä ja sairastavat paljon, on seleenin saanti ja peltojen lannoitus tarkistettava tavanomaisellakin tilalla.
Poikimiseen ja syntymän aikoihin menetetään noin 5 % vasikoista,
laskentatavasta ja rodusta riippuen.Vaikeimmin syntyvät holsteinsonnit ja eniten menetyksiä on isoilla lypsykarjoilla. Oman tilan
luvut löytyvät maitotilalla ainakin ProAgrian vuosiraportista ja
niistä kannattaa keskustella neuvojan kanssa. Myös Nasevaan on
tulossa uusia lukuja. Mikäli luvut aiheuttavat syytä huoleen, keskustelua voi jatkaa eläinlääkärin kanssa.
Saman verran tai hieman enemmän vasikoita menetetään juottoiässä. Vastasyntyneitä ja muutaman viikon ikäisiä vaivaa useimmiten ripuli tai napatulehdus, vanhemmassa vaiheessa yskä. Jotta
sairauksia voidaan ehkäistä, on tutkittava mitä ne ovat. Oli sitten lypsykarjatila tai nautakasvattamo, kannattaa etsiä neuvoja ja
eläinlääkäri, tarvittaessa terveydenhuoltoeläinlääkäri, jotka yhteistuumin paneutuvat asiaan.
Ripulista otetaan näytteet ja lähetetään Eviraan tutkittavaksi.
Näytteet voi ottaa ja lähettää itse, ohjeet löytyvät netistä www.
evira.fi tai
neuvojilta. Näyte otetaan 3-5 oireilevasta
vasikasta tai niiden ryhmätovereista. Jos analyysista löytyy taudinaiheuttaja, asiantuntijoilta kyllä löytyy tietoa torjunnasta.
Jos tartunnan aiheuttajaa ei löydy,
tarkistetaan juotto ja ruokintatavat.
Myös yskää voidaan tutkia eläinlääkärin ottamista sierainnäytteistä. Perinteisten apukeinojen lisäksi sairauksia
vastaan voidaan nykyään myös rokottaa. Olosuhteilla on merkitystä
vasikan terveyden tukemisessa.

suolistossa vasta-aineiden imeytyminen heikkenee ja 12 tunnin
jälkeen imeytyminen on enää hyvin vähäistä. Käytännön olosuhteissa ternimaidon lypsyllä on aina kiire, paitsi jos vasikka syntyy
juuri lypsyaikaan. Muulloin joudutaan likaamaan lypsylaite kesken
päivän tai yön tai lypsämään annos ternimaitoa käsin. Työ kuitenkin kannattaa ja märkä vasikka juo yllättävän hyvin. On turha
odottaa, että vasikka itse löytäisi emon nisän – se onnistuu riittävän nopeasti ani harvoin maitorodun emillä eikä imetty määrä
ole välttämättä riittävä.
Ensimmäinen annos saa olla vaikka useita litroja, mutta vähintään
1-2 litraa. Ensimmäisen puolen vuorokauden aikana vasikan tulisi
saada ternimaitoa yhteensä 10 % elopainostaan eli 4-6 litraa. Parhaiten maito tehoaa tutista juotettuna, sillä imemisellä on imeytymistä tehostava vaikutus. Jos vasikkaa ei saada imemään, on
maito letkutettava. Käyttöön tarkoitettua ns. pakkojuottolaitetta
on saatavilla hyvin varustetuista karjataloustarvikekaupoista.
Parasta ternimaitoa on ensimmäisen lypsykerran maito. Se ja
myös toisen lypsykerran maito on vasikalle elintärkeää ravintoa.
Puhtaasti lypsetyt maidot jäähdytetään ja varastoidaan vastasyntyneille käytettäväksi. Ylimääräiset kannattaa pakastaa, kuten
myös ennen poikimista lypsetyn lehmän maito. Jos lehmällä on
utaretulehdus, kannattaa vasikalle antaa toisen emän maitoa. Ostohiehon vasikalle tehokkainta on oman karjan emän maito. Vähäinen verisyys ei pilaa ternimaitoa ja astiassa veri painuu pohjalle
ja voidaan niin haluttaessa jättää juottamatta.
Napatulehduksen ehkäisemiseksi vastasyntyneen napa kannattaa
puhdistaa, jos vasikka on likaantunut. Vesipesun jälkeen desinfiointi jodilla, esimerkiksi vedinkastolla on tarpeen. Tiloilla, joilla
napatulehdus on yleistä, on syytä tarkistaa ovatko poikimatilat
riittävän puhtaat. Myös vasikoiden keskinäinen imeminen aiheuttaa napojen tulehtumisen.Toista imevä vasikka on parasta erottaa
yksilökarsinaan. Napojen tunnustelu ensimmäisen kahden viikon
aikana auttaa löytämään tulehdukset ajoissa ennen välitykseen
ilmoittamista. Tulehtunut napa tuntuu kovettuneelta ja aristaa.
Vertailuksi voi tunnustella terveitä. Penisilliinihoidolla vasikat
paranevat ja parantuneina voidaan välittää. Hoitamattomana tulehdus leviää niveliin aiheuttaen vaikeasti paranevan moniniveltulehduksen.

Mervi Yli-Hynnilä
terveydenhuoltoeläinlääkäri
maitotilan emäntä, Kuortane

Ternimaito on kaikkien sairauksien
ehkäisyssä ykkösasia.
Syntyvällä
vasikalla ei ole vasta-aineita taudinaiheuttajia vastaan, sillä emän istukka
ei läpäise niitä. Lehmä erittää vastaaineet ternimaitoon, josta vasikan
on saatava ne juomalla. Vasta-aineet
imeytyvät sitä paremmin, mitä nopeammin syntymän jälkeen ternimaito
annetaan. Kuusi tuntia syntymästä vasikan
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Aidosti suomalainen lihaketju ja kunnon perhetilat
Snellmanin sikaseminaari pidettiin tammikuun
18. ja 19. päivänä Seinäjoella. Seminaariin
osallistui n. 160 sikatalousyrittäjää.
Snellmanin konsernin toimitusjohtaja Martti
Vähäkangas avasi tilaisuuden teemalla ”Aito
suomalainen lihaketju matkalla kohti vuotta 2015” ja kertoi Snellmanin kehityksestä
ja tavoitteista. Snellman täyttää tänä vuonna
60 vuotta ja yrityksessä on ehtinyt tapahtua
monenlaista perustamisen jälkeen vuodesta
1951. Snellmanin liikevaihto on kasvanut vakaasti n. 10 % joka vuosi, mutta yrityksellä on
vielä rohkeampia tavoitteita.
– Snellmanin tavoitteena on nostaa liikevaihtoamme 100 milj. eurolla vuoteen 2015, eli
kolminkertaistaa liikevaihto kymmenessä
vuodessa.

Kirjelmä sikayrittäjien vaikeasta
tilanteesta
Vesa Kurikka-Oja ja Marko Lehtola
antoivat tj Martti Vähäkankaalle kuuden
Snellmanin sikatalousyrittäjän allekirjoittaman kirjelmän ja esittivät kirjelmän yhdeksän kohtaa myös sikaseminaarin osallistujille.
Lähtökohtana oli kertoa missä nyt mennään tuottajan silmin –
näkeekö porsaan- ja lihantuottaja vuotta 2015?
Ongelmista nostettiin esiin
mm. sikatalousyrittäjän hyvinvointi, pohjoisen kotieläintuen mahdollinen loppuminen
sekä viljan ja rehukomponenttien hinnannousu.
Martti Vähäkangas kiitti yhteydenotosta ja vakuutti, että
Snellman vie eteenpäin niitä
asioita, joihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa.

Sirkovirus, Lawsonia ja
APP
Eläinlääkäri Sanna Nikunen Sikavasta puhui sikatilan toimivasta terveydenhuollosta sekä
yleisistä sikataudeista – sirkovirus, Lawsonia ja APP.
Sirkovirus esiintyy useassa
tautimuodossa ja oireita on
monenlaisia. Antibiootit eivät
tehoa virukseen, vaan sairaudesta kärsivät nääntyneet siat
on useimmiten lopetettava.
Lawsonia on bakteeritauti, joka
hoidetaan antibiootilla vähintään kahden viikon ajan. Hoidon aikana käytetään desinfiointiaineita.
Keuhko- ja keuhkokalvon tulehdus (APP) tarttuu siasta toiseen
kärsäkontaktilla. APP:ta voidaan ennaltaehkäistä mm. karanteenilla eläinten ostojen yhteydessä, vierailijoiden suojavaatetuksella
sekä oikein suunnitellulla lastaustilalla.

Faba Sian toiminta ja turvallinen eläinaines
Anna Valros, eläinten hyvinvointitieteen professori Helsingin Yliopistosta, keskustelee sikatalousyrittäjien Tuula ja
Markku Jokelan kanssa.

Welfare Quality -arviointi, on herättänyt erittäin paljon huomiota. Eläinperäinen mittausjärjestelmä antaa tuottajalle enemmän
vapautta. Korkeaan hyvinvointitasoon voidaan päästä hyvällä hoidolla myös vaikka tilan rakenneratkaisut eivät olisi optimaalisia.
Tämä on myös haaste tuottajalle, koska tuottajalle jää vastuu siitä,
millä tavalla hän saavuttaa korkean hyvinvointitason.

Eläinsuojelulaki ja tulevat muutokset
Aluehallintoeläinlääkäri Ina Toppari esitteli eläinsuojelun lainsäädäntöä viranomaisten näkökulmasta.
Vuodesta 2013 alkaen astuu voimaan muutama eläinsuojelulainsäädännön muutos. Virikemateriaali tulee
pakolliseksi myös emakoille ja ensikoille. Virikemateriaalia tulee olla porsituskarsinoissa ja tiineytyshäkeissä, kuten myös pesäntekomateriaalia.
Emakoiden ryhmäkarsinoiden rajamitat muuttuvat.
Ina Toppari painotti, että kannattaa lukea tarkasti
asetuksessa annetut mitat, erityisesti lyhimmän seinämän pituus.

Faba Sian toimitusjohtaja Jussi Peura esitteli Faba Sian toimintaa
ja turvallisen eläinaineksen perusteita. Faba Sika Oy on marraskuusta 2010 alkaen osa Snellmanin konsernia ja tavoitteena on
turvata suomalaisten sikarotujen jalostusohjelma. Kotimaisten
sikarotujen karjunsiemen ja yhtiön jalostuspalvelut ovat edelleen
kaikkien tilojen käytettävissä.
Jussi Peura asetti turvalliselle eläinainekselle kolme lähtökohtaa –
tautiturvallisuus, jäljitettävyys ja jatkuva kehitystyö.
Seminaari jatkui keskiviikkona otsikoilla ”tukea tilan kehitykseen”,
“optimaalinen porsastuotanto” ja “hyvä kasvatus”.
Suurin osa luentomateriaalista löytyy Anelmasta.
HJ

lue lisää:
http://anelma.snellman.fi

Herra Snellmanin maukkaan nakkipöydän ääressä –
tarjolla oli sekä Kunnon Nakkimakkaraa että Juustonakkimakkaraa. Aluehallintoeläinlääkäri Ina Torppari
Snellmanin MP-kenttäpäällikkö Martti Hassilan kanssa.

Hyvinvoiva porsas keskipisteessä
Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs esitteli
lyhyesti hankinnan kehitystä
sekä Maatilan Parhaat -sikaketjun keskeisiä tavoitteita.
Eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valros Helsingin
Yliopistosta aloitti iltapäivän ensimmäisen suuren aihekokonaisuuden, sikojen hyvinvointi. Uusin hyvinvointia mittaava väline,
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sikaseminaari

Sikojen hyvinvointi –
mahdollisuudet ja haasteet
 Eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valros Helsingin
Yliopistosta aloitti iltapäivän ensimmäisen suuren aihekokonaisuuden, sikojen hyvinvointi. Hän totesi mm., että hyvinvointi on
eläinyksilöstä lähtevä tila, joka ei ole musta-valkoinen käsite, vaan
jatkuva tilanne joka syntyy kun eläimen tarpeet ovat sopusoinnussa ympäristön kanssa. Hyvinvointia ei voi kuvata yhdellä mittarilla, se on monen tekijän summa, myös eläimillä.

Welfare Quality – eläinperäinen
mittausjärjestelmä
Uusin hyvinvointia mittaamaan kehitetty menetelmä, Welfare
Quality -arviointi, on herättänyt erittäin paljon huomiota. Suuri
hyvinvoinnin laadun EU-projekti lähti siitä, että EU halusi luoda
eläinarviointiin perustuvan laatujärjestelmän. Yksi yhteisen laatujärjestelmän tavoite on ottaa käyttöön hyvinvointiin perustuva
tähtijärjestelmä tuotemerkeille. Tuote saa lisää tähtiä hyvinvointitason perusteella ja tähdet tarkoittavat samaa asiaa kaikissa EUmaissa.
Hanke alkoi syksyllä 2010 ja tavoitteena on arvioida n. 200 suomalaista sikatilaa. Welfare Qualityssa on neljä periaatetta hyvä
ruokinta, hyvät olosuhteet, hyvä terveys ja tarkoituksenmukainen
käyttäytyminen. Periaatteet muodostuvat 12 kriteeristä, jotka
mitataan tilalla 30 mittarilla, ja siten saadaan kokonaiskuva tilan
hyvinvointitasosta.

Eläinlääkärin ja tilan välinen terveydenhuoltosopimus on perusasia, joka on jo lähes kaikille tuttu. Sopimuksessa sovitaan käyntiväleistä (väh. 4 krt vuodessa) ja sikavaan liittymisestä. Sanna
Nikunen muistutti terveydenhuoltosuunnitelmasta, joka tulee
Sikavan kansallisen tason mukaan tehdä kerran vuodessa. Hyvä
suunnitelma auttaa keskittymään tuotantoon. Suunnitelmalomaketta uudistetaan parhaillaan ja uusi lomake otetaan toivottavasti
käyttöön kesän aikana.

Anna Valros esitteli myös tonkimismateriaalin käytön esimerkkinä sikojen hyvinvoinnin mahdollisuuksista. Sika tarvitsee tonkimismateriaalia joka vaiheessa syntymästä lähtien. Välikasvattamossa virikkeelliset ryhmät kasvoivat virikkeettömiä paremmin,
syynä siihen olivat harvemmat ripulipäivät ja parempi syönti. Mielenkiintoisin tulos oli, että tonkimismateriaalilla oli myös pitkäkestoisia vaikutteita.
Hännänpurenta on yleinen ongelma, joka aiheuttaa myös taloudellisia ongelmia. Längelmäen koeasemalla tehdyn tutkimuksen
mukaan hännänpurenta vähentää kasvua km. 41 g/pv, lääkehoito
nostaa kustannuksia ja hännänpurentaan liittyy myös muita oireita, kuten ontumista ja hylkäysriskin kasvua. Riskiä vähentäviä
tekijöitä ovat mm. tonkimismateriaalin käyttö, riittävä karsinatila,
vedottomuus, hyvä ilmanlaatu ja tasaiset olosuhteet.

 Maatilan Parhaat -perhetilaohjelmassa ja Faba Sian jalostusohjelmassa, haluamme seurata jokaista porsasta omana yksilönään.
Myös suuri massa koostuu yksilöistä. Jos yksilötason seuranta ei
toimi, se johtaa helposti siihen, että joukko harventuu ja hävikki
on suuri.

Tuottajan asenne ja jaksaminen

Snellmanin porsasohjelma haluaa nostaa elävän, terveen ja hyvinvoivan possun keskipisteeseen. Ainoastaan terveet ja hyvinvoivat
porsaat saavuttavat täyden painon ja tuovat tuottajalle kannattavuutta ja lisäarvoa sikaketjulle. Siksi me haluamme ohjata kehitysresurssit porsaiden hyvinvointia tukeviin ja hävikkiä pienentäviin
toimenpiteisiin. Porsaiden kestävyydellä ja pikkuporsaiden kuolleisuuden vähentämisellä on jo nyt huomattava asema jalostusohjelmassa. Geneettisen hedelmällisyysindeksin määrityksessä
käytettävistä tekijöistä 36 % tähtää porsaskuolleisuuden pienentämiseen.

Tuottajan asenne on ratkaiseva ja tärkein yksittäinen sikojen hyvinvointiin vaikuttava tekijä, millä tavalla liikkuu, miten puhuu eläimille, miten eläimiä kosketaan. Asenteiden vaikutus tuotokseen
-tutkimuksessa löydettiin kahdeksan yhteyttä. Tuottajan oma
jaksaminen oli tärkein tekijä, mutta siihen oli vaikeinta vaikuttaa.
Tärkeitä asioita ovat myös eläinten hyvä ja inhimillinen kohtelu,
hyvät ulkoiset olosuhteet, avoin asenne uutta tietoa kohtaan sekä
vapaus tehdä omia päätöksiä.			
HJ

nääntyneet siat on useimmiten lopetettava. Ennaltaehkäiseviä
toimenpiteitä ovat mm. kertatäyttöisyys, emakoiden pesu ennen
porsituskarsinaan siirtoa, pienet karsinat ja kiinteät aidat, tasaiset
olosuhteet ja rokotus.

Lawsonia
Lawsonia on bakteeritauti, joka tarttuu ulosteesta. Oireet ovat
6-20 viikon ikäisillä lievempiä, mm. laihtuminen ja apatia. 4-12 kk
ikäisille tauti esiintyy akuuttina, jolloin eläin saa verisiä ripuliulosteita ja anemian, jotka johtavat äkkikuolemaan tai paranemiseen
4–6 viikossa. Lawsonia hoidetaan antibiootilla vähintään kahden
viikon ajan. Hoidon aikana käytetään desinfiointiaineita sekä huolehditaan jyrsijätorjunnasta.

Sirkovirus on monisyytauti
Sirkovirus on pieni virus, joka on levinnyt koko maailman sikapopulaatioon. Se esiintyy useassa tautimuodossa, mm. PMWS (”näivetystauti”) ja PDNS (ihomuoto). Sirkovirus on ”monisyytauti”,
eli viruksen läsnäolo ei aina aiheuta tautia, vaan tarvitaan muita
tekijöitä. Sirkovirus tarttuu nenän tai suun kautta eritteistä ja
oreita on monenlaisia. Tyypillisesti 2–4 kk porsaat alkavat näivettyä, siat saavat myös iho-oireita erityisesti takajaloissa ja emakot
saavat lisääntymiseen liittyviä oireita.
Antibiootit eivät tehoa virukseen, vaan sairaudesta kärsivät
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Huomion kohteena elävä,
terve ja hyvinvoiva porsas

Tonkimismateriaalilla pitkäkestoiset vaikutteet

Toimiva sikatilan terveydenhuolto
 Eläinlääkäri Sanna Nikunen Sikavasta puhui sikatilan toimivasta terveydenhuollosta sekä yleisistä sikataudeista – sirkovirus,
Lawsonia ja APP.

porsaan hyvinvointi 1 • 2 • 3 • 4 • 5

APP:lla lyhyt inkubaatioaika
Keuhko- ja keuhkokalvon tulehduksella (APP) on lyhyt inkubaatioaika, 12–24 tuntia tartunnasta. Tauti tarttuu siasta toiseen mm.
kärsäkontaktilla. Akuutin taudin oireita ovat mm. äkkikuolema
(verta nenästä, vaahto suusta), yskä ja hengitysvaikeudet. Krooninen tauti voi olla oireeton tai esiintyä raskaana hengityksenä.
Tautia hoidetaan antibiootilla. APP voidaan ennaltaehkäistä mm.
karanteenilla eläinten ostojen yhteydessä, vierailijoiden suojavaatetuksella sekä oikein suunniteltulla lastaustilalla.
HJ

Erityisesti silloin kun investoidaan ja nostetaan määriä on tärkeää,
että tuotanto rakennetaan huolella alusta alkaen. Porsastuottajalle on tärkeää, että jokainen porsas täyttää paikkansa sikalassa, ja
Snellmanille on tärkeää, että jokainen tuottaja täyttää paikkansa
kokonaisuudessa. Kaikki määrien nostot täytyy tehdä sillä ajatuksella, että jokaisen possun tulee olla kunnollinen, että se voi hyvin
koko elinaikansa. Lihan laadun ja koko ketjun imagon kehittämisen
lähtökohtana tulee olla kuluttajan näkökulmasta tärkeät tekijät.

Pohjoismaista sika-alaa on vaivannut viime vuosikymmenen aikana sairaalloinen ilmiö, jossa
sikaketjun ainoa kilpailukyvyn mittari näyttää olevan emakkoa kohti laskettujen
vieroitettujen porsaiden lukumäärä.
Porsastuottoisuus on toki erittäin
tärkeä kustannustehokkuuden
mittari, mutta kun lähes kaikki
alan lehdet näyttävät unohtavan kaiken muun, kuin
30 porsaan tavoitteen,
vaikuttaa siltä että on
kuljettu harhaan.
Liian yksipuolinen
määriin
tuijottaminen, laadun
kustannuksella, ei vaaranna
vain
eläinten hyvinvointia, vaan myös
koko ruoantuotannon toimintaedellytykset.

Snellmanin tavoitteena ei ole 30 porsasta emakkoa kohti. Jokaisen yksittäisen emakkotilan tavoitteena tulee olla mahdollisimman monta elävää, tervettä ja hyvinvoivaa porsasta. Perhetilojen
MP-porsasplus kehitysohjelmassa 10 myytyä porsasta/pahnue
(vastaa 21 porsasta/emakko/vuosi) antaa täyden palkkion, jos
porsaiden geneettinen MP-indeksi on vähintään 50.Viime seurantakaudella palkittujen tilojen joukossa oli niitä, joiden tulos vastaa
25 myytyä porsasta/emakko/vuosi ja joiden indeksi oli yli 55.
Maatilan Parhaat -porsaan hyvinvointiohjelman asialistassa on
tänä vuonna mm. jalostustavoitteiden läpikäynti, neuvontakäynti kaikille emakkotiloille sekä vieroitusmenetelmien analyysi ja
cirkovirusrokotus yhdistettynä pikkuporsaiden parantuneeseen
laatutakuuseen.
Snellmanin Maatilan Parhaat -sikaketjuun kuuluu tällä hetkellä
250 perhetilaa. Kaikki hyväksytyt tilat ovat tehneet tuotantosuunnitelman vuodelle 2011 ja niillä on oma paikkansa Herra Snellmanin tiimissä. Sama konsepti ja samat laatuvaatimukset koskevat
kaikkia tiloja, mutta mukana tulisi olla myös edelläkävijöitä ja tiennäyttäjiä, niin kutsutulla Great-tasolla, jotka todella sitoutuvat
toimintansa kehittämiseen ja kulkevat kehityksen kärjessä.
TG

mieluummin

kuin

tavoiteporsas

sairas rääpäleporsas

kuollut
porsas

Maatilan Parhaat -porsaan hyvinvointiohjelma – mieluummin
21 tervettä tavoiteporsasta emakkoa kohti, kuin 21 tervettä +
9 vajaakuntoista porsasta.
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esittely

Faba Sika

Suomalaisen maatiaisen ja yorkshiren
virallinen jalostusjärjestö
Joulukuussa 2010 Faba Sika Oy:stä tuli osa Snellman-konsernia.
Faba Sika tarjoaa siantuotannon kehityspalveluja ja ylläpitää suomalaisen maatiais- ja yorkshire- rotujen jalostusohjelmaa.
 Faba Sika Oy on virallinen suomalainen jalostusjärjestö, joka
tuottaa siantuotannon kehittämispalveluita. Yrityksen liikevaihto
on n. 2 miljoonaa euroa ja se muodostuu neuvontapalveluista
sekä siitoseläinten ja siemenannosten myynnistä.
Faba Sika tekee työtä ainoastaan suomalaisten rotujen ja kotimaisen eläinaineksen kanssa.
– Me emme tuo geneettistä materiaalia ulkomailta, Faba Sian toimitusjohtaja Jussi Peura kertoo.
Sen sijaan Faba Sika toteutti vuodenvaihteessa suurimman vientihankkeen kautta aikojen. Venäjälle vietiin yhteensä 448 jalostuseläintä, joista 417 ensikkoa ja 31 karjua. Koko henkilökunta sekä
18 jalostustilaa osallistui hankkeeseen.
Faba Sika ylläpitää suomalaisten maatiais- ja yorkshirerotujen
ydinjalostusohjelmaa ja kantakirjaa. Jalostettavia ominaisuuksia
ovat muun muassa sikojen rakenne ja kestävyys, hedelmällisyys,
lihantuotanto-ominaisuudet ja lihan laatu. Ydinjalostusohjelmaan
kuuluu 21 jalostussikalaa.
– Suomalaiset sikarodut ovat erityisen hyviä lihasikaominaisuuksien suhteen, Jussi Peura sanoo. Niillä on hyvä kasvunopeus, hyvä
rehun hyväksikäyttö ja korkea lihakkuus. Suomalaiset sikarodut
jäävät hiukan jälkeen syntyvien porsaiden määrässä muista poh-

joismaisista roduista mutta toisaalta suomalaisten sikarotujen
porsaskuolleisuus on pohjoismaiden pienin.

Koko maan kattavaa kenttäneuvontaa
Faba Sika on Suomen johtava sikatiloille käytännön neuvontapalveluja tarjoava yritys. Jalostusneuvojat tekevät vuosittain 1300
tilakäyntiä ympäri maata. Kenttäneuvojien esimiehenä toimii
Soili Haltia Tikkurilasta käsin. Tällä hetkellä kentällä toimii viisi työntekijää. He tarjoavat mm. tilatestausta, porsastuotannon
seurantaa ja MP-sisu jalostusneuvontaa emakoiden uudistussuunnitelmien muodossa.
Asiakkaita on koko maasta ja kaikista teurastamoista. Soili Haltia
toteaa, että tilojen määrä on laskenut, mutta eläinten määrä ei ole
vähentynyt samassa suhteessa. Vuonna 2010 tehtiin lähes 1200
tilatestiä ja testattuja sikoja oli yhteensä 25000. Faba Sian tuotostarkkailuun kuului 212 tilaa.
MP-sisu, joka kehitettiin yhdessä Snellmanin kanssa, on palvelu,
jolla tulee olemaan yhä tärkeämpi merkitys tulevaisuudessa.
– MP-sisu on jokaisen tilan ainutlaatuinen jalostussuunnitelma,
Soili Haltia kertoo. Tilan tarpeet, tavoitteet ja mahdollisuudet
huomioiden, tehdään suunnitelma siitä, missä määrin eläimiä os-

tetaan, saadaan omalta tilalta ja mitä karjunspermaa käytetään.
Snellman tukee MP-sisu uudistamissuunnitelmia tehneitä tiloja ja
maksaa 20 c/kg enemmän karsittavista emakoista.
Faba Sian jalostusneuvojat ovat työskennelleet yrityksessä pitkään, ja ovat erittäin ammattitaitoisia ja sitoutuneita.
– Tämä on haastavaa työtä, jossa saa ajaa paljon ja tavata uusia
ihmisiä, Soili Haltia sanoo.

Karjuasema Ilmajoella
Faba Sian karjuasema Ilmajoen Tuomikylässä tuottaa suomalaisten sikarotujen laadukasta karjunsiementä.
Karjuaseman 145 valiokarjua ovat tulosta suomalaisesta jalostustyöstä ja tulevat suomalaisilta jalostustiloilta. Useimmat niistä
on testattu Längelmäen koeasemalla. Faba Muskeli- karjuilla on
todella hyvät lihantuotanto-ominaisuudet ja Faba Matriarkka- ja
Faba Super Matriarkka-karjuilla on hyvä hedelmällisyystaso. Faba
Kombi- karjuilla on sekä hyvät lihantuotanto-ominaisuudet että
hyvä hedelmällisyystaso. Faba Yorkshire ja Faba Maatiais- tarjonnasta tilat voivat valita omien kriteeriensä mukaan.
– Olemme uudistaneet kuljetuskanaviamme, karjuaseman tuotantopäällikkö Juha Mäkelä kertoo. Aikaisemmin annokset lähetettiin lähes pelkästään Matkahuollon kautta, mutta jonkin aikaa
olemme käyttäneet myös koko maan kattavaa lähettipalvelua,
joka toimittaa tilauksen ovelle asti.
Internetin kautta tehdyt tilaukset ovat lisääntyneet.
– Tilaus kannattaa tehdä etukäteen, Juha Mäkelä sanoo. Päivää ennen toimitusta tehdyistä annostilauksista annamme alennuksen.
Lisäksi internetissä tehdyistä tilauksista saa alennuksen toimitusmaksuun.

Yksilötestaus Längelmäen
keskuskoeasemalla

saat painavat saapuessaan noin 30 kg ja viipyvät testiasemalla 14
viikkoa. Tänä aikana tehdään paljon erilaisia mittauksia.
– Rehun käyttö mitataan todella tarkasti, porsaat punnitaan useita kertoja ja me teemme erilaisia arviointeja mm. eläimen rakenteesta ja hyvinvoinnista, Jussi Peura kertoo.
Testikauden jälkeen siat lähetetään Snellmanin teurastamolle
koeleikkuuseen. Leikkuun yhteydessä mitataan eri lihakkuusominaisuuksia ja lihan laatua. Tiedot lähetetään Faba Sian tietokantaan Tikkurilaan, ja ne ovat sitten perustana indeksilaskelmille.
Koeasemalla on 1400 sikapaikkaa ja siellä tutkitaan vuosittain
4500 sikaa. Yhteensä vuosittain tehdään noin 35 miljoonaa koemittausta.

Kantakirjaus ja indeksilaskenta
Suomalaisten sikarotujen kantakirjaus tapahtuu Tikkurilan toimistossa. Faba Sika on suomalaisten sikarotujen, maatiaisen ja yorkshiren, virallinen kantakirjaaja. Kantakirjauksen oleellisena osana
toimivat K-indeksit lasketaan kahden viikon rytmillä ja tällöin
päivittyvät indeksit kaikille laskennassa mukana oleville yksilöille.
– Längelmäellä testatut eläimet teurastetaan Pietarsaaressa tiistaina ja perjantaina saamme teurastiedot järjestelmäämme. Tulokset lasketaan perjantaina ja viikonlopun jälkeen valmiit indeksit ovat käytettävissä, Soili Haltia kertoo.
Kaikki tiedot välitetään elektronisesti. Faba Sika tarkistaa ja
tarvittaessa korjaa eri lähteistä tulleet tiedot, laskee indeksit ja
toimittaa tulokset jalostajille, indeksien tuotekehitys tehdään yhteistyössä MTT:n, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen
kanssa.
HJ

Tuomikylän karjuasema

Längelmäen keskuskoeasemalla tehdään yksilötason jalostustyötä. Jalostusohjelmaan osallistuvat tilat voivat lähettää lupaavilta emakoilta neljän porsaan testiryhmiä. Por-

Längelmäen keskuskoeasema

faba sika oy palveluksessanne!
Kuvassa Snellmanin sikaseminaariin osallistunut Faba Sika Oy:n henkilökunta tammikuussa 2010. Vasemmalta Juha Mäkelä, karjuaseman tuotantopäällikkö, Tiina Lindroos, Leena Hintsanen, Tuula Huttunen, Michael Nygård, Ritva Tuppurainen, kaikki kenttäneuvojia,
Soili Haltia, kenttäneuvojien esimies, Anna Häkkinen, jalostustoimisto, Jussi Peura, tj. Kuvasta puuttuvat Helena Saarinen, Sari Sirola
ja Marja-Leena Seppälä jalostustoimistosta ja Kaisa Kärnä, kenttäneuvoja hoitovapaalla, sekä Tuomikylän ja Längelmäen henkilökunta.
Henkilökunnan yhteystiedot löydät osoitteesta www.fabasika.fi.
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tuoteinfo

Tuoreudella on kysyntää!

Snellman tuo markkinoille helmikuussa 2011 kaksi uutta kunnon suikaleet
ja kuutiot -tuotetta: Kunnon kinkkusuikaleet ja Naudan keittoliha.
Lisäksi esittelemme Kunnon Juustonakkimakkaran.

 Tuoreus on aina ollut kaikissa kuluttajatutkimuksissa kuluttajille yksi tärkeimmistä periaatteista. Todistus siitä on erinomainen
vastaanotto, jonka Snellmanin tuore jauheliha, Kunnon jauheliha,
sai lanseerauksen jälkeen vuonna 2009.
Syyskuussa viime vuonna Snellman osoitti, että samaa tuoreen
raaka-aineen periaatetta voidaan käyttää myös kuutioissa ja suikaleissa. Ja tulokset olivat sen mukaisia.
– Myynti on kasvanut voimakkaasti, toteaa Timo Paananen, Snellmanin tuorelihan tuoteryhmäjohtaja. Olemme tavoittaneet täysin
uusia asiakasryhmiä tuoreiden kuutioiden ja suikaleiden lanseeraamisen jälkeen.
Tähän mennessä Snellman näyttää olevan Suomen ainut yritys,
joka pystyy valmistamaan suurempia määriä tuoreita suikaleita ja
kuutioita.
– Tämän hankkeen avulla nostamme esiin tuoteryhmän, joka on
ollut aikaisemmin vähintään yhtä suuri kuin jauheliha.Vaikean hintatason vuoksi teollisuus on alkanut lisätä tuotteisiin suolaa ja
vettä saadakseen hinnat alas. Meidän mielestämme tuore jauheliha toimi niin hyvin, että pitäydymme tuoreessa myös tältä osin.

Haaste tuotannolle
Tuoreeseen, pakastamattomaan lihaan panostaminen ei tapahdu
täysin ilman haasteita. Snellmanin uusiessa lihanpakkausosastoa
investoitiin uusiin laitteisiin, jotka pystyvät kuutioimaan ja suikaloimaan lihaa ilman jäistä pintaa.
Ko k o n a i s u u d e n
vaikein kohta on kuitenkin
raaka-ainetasapaino.
– Kun käytämme vain
täysin tuoretta raakaainetta, suurimpana
haasteena on saada saatavilla oleva materiaali
ja tilaukset
tasapainoon.

Snellmanin tuoteuutuudet
Uudet tuoreet kuutiot ja suikaleet
Parhaita paloja possusta ja naudasta,
tuoreena kaupasta kotiin!
Kunnon kinkkusuikale ja Naudan keittolihakuutio ovat 100 %
lihaa, johon ei ole lisätty vettä (eli ruiskusuolaa) eikä lisäaineita.
Lihaa ei ole myöskään pakastettu tai kohmetettu missään vaiheessa.Tästä syystä liha ruskistuu paistettaessa kauniisti, eikä kiehu. Tuoreuden ansiosta tuotteet ovat aina herkullisen näköisiä.
Muista: Snellmanin porsaan ja naudan suikaleet sekä kuutiot tehdään
aina tuoreesta, suomalaisesta lihasta.

Kunnon-konsepti: aina vähän parempi
Snellmanin kaksi vuotta käyttämä Kunnon-konsepti on muodostunut motoksi sille, että kaikki mitä Snellman tekee, tehdään mahdollisimman hyvin.
– Uusien tuotteiden on tuettava imagoa, jonka olemme tv-kampanjoilla ja muuten luoneet. Kaikkien lanseeraamiemme tuotteiden tulee olla vähän muita jo markkinoilla tarjolla olevia tuotteita
parempia.
Seuraavat sarjan uutuudet ovat tuoreet kinkkusuikaleet ja naudan keittolihakuutiot, jotka lanseerataan helmikuussa. Ne ovat jo
saaneet kaupalta hyvän vastaanoton. Kesäksi on tulossa muitakin
uusia tuotteita.
HJ

”Tuoreet kuutiot ja suikaleet ruskistuvat paistettaessa, niistä ei valu rasiaan
nestettä ja ne näyttävät raikkaammilta.
Sen lisäksi voit pakastaa ne kotona omassa pakastimessasi.”

Kunnon kinkkusuikale 300 g 		



Naudan keittolihakuutio 500 g 		



Herkullisen pehmeä suikale, wokkeihin, kastikkeisiin ym.
Vinkki: Ruskista kinkkusuikaleet kuumalla pannulla. Lisää wok-kasvikset pannulle ja jatka paistamista, kunnes kasvikset ovat pehmeitä. Anna hautua vielä miedolla lämmöllä n. 10 min. Mausta maun
mukaan. Voit lisätä myös ranskankermaa ja kermaa, mikäli haluat
siitä kastikkeen.Tarjoile tuoreen vihersalaatin kera.

Korkealaatuinen kuutio sopii keittojen ja pataruokien lisäksi lihakastikkeisiin tai jopa karjalanpaistiin.
Vinkki: Ruskista liha. Laita 5 dl vettä, liha, suolaa, laakerinlehteä
ja kokonaisia pippureita kattilaan ja keitä miedolla lämmöllä n. 1
tunti. Keitä keittojuureksia lihaliemessä 10 min ja lisää kuutioitua
perunaa ja liha. Keitä kunnes peruna on pehmeää.Tarkista maku ja
ripottele päälle hienonnettua persiljaa ennen tarjoilua.

Runsaasti juustoinen, uusi nakki!
Kunnon juustonakkimakkara 400 g
Runsaan juustoinen, herkullisesti napsahtava
A-luokan nakki.
Snellmanin Juustonakkimakkarassa on kolmea pitkään kypsytettyä emmental-juustoa sekä sopivasti edamia makua pyöristämässä. Tämä ensiluokkainen nakki napsahtaa kuten nakin
kuuluukin! Ei kamaraa, prässilihaa, eikä natriumglutamaattia.
Vain kunnon suomalaista lihaa!

alkutuotannon yhteystiedot:

http://anelma.snellman.fi
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www.snellman.fi

Meille snellmanilaisille

Nakki ei ole mikään pikkuasia.

Meille ei riittänyt, että nakki maistuu hyvältä.
Tutkimme kuukausitolkulla, miltä napsahduksen
pitää kuulostaa ja tuntua. Mikä on optimaalinen
murtolujuus. Millainen koostumus toimii parhaiten keitettäessä, paistettaessa ja suoraan jääkaapista popsittuna, öisenä huikopalana.

Luonnollisesti päätimme valmistaa nakin aitoon
luonnonsuoleen, kunnon suomalaisesta lihasta.
Kamaraa eli siannahkaa ei käytetty. Keinotekoista
aromivahvennetta natriumglutamaattia ei lisätty.
Sillä jokaisen snellmanilaisen pitää voida olla ylpeitä jokaisesta tuotteestamme.

Nyt nakkimakkaramme on valmis. Mielestämme siitä tuli niin hyvä, että se ansaitsee
arvonimen Kunnon Nakkimakkara.

Jos pidät paremmasta.

